UZNÁNÍ ZÁVAZKU
Dlužník:

Adam Kopecký,

rod. číslo 810304/0122,
bytem Lesní 33/9, Praha 8 - Libeň

Věřitel:

Petr Novák,

rod. číslo 700203/0033,
bytem Solventní 76/4, Praha 5 - Motol

I. Specifikace a výše dluhu
Dne 15. listopadu 2016 byla mezi Petrem Novákem jako úvěrujícím a Adamem Kopeckým jako
úvěrovaným, uzavřena Smlouva o úvěru. Předmětem úvěrové smlouvy byly finanční prostředky ve výši
200.000,- Kč. Úrok byl sjednán ve výši 10% p.a. /deset procent ročně/.
Úvěr byl dlužníkovi poskytnut bezhotovostně dne 18. listopadu 2016 převodem na dlužníkův
účet číslo 123456789/0300 vedený u ČSOB, což je patrno z bankovního výpisu. Splatnost úvěru byla
sjednána na 30. dubna 2017.
Splatnost úvěru byla dvakrát ústní dohodou posunuta. Poslední a konečná splatnost byla
sjednána na: „nejpozději do 31. července 2017“.

II. Uznání dluhu
Dlužník ve smyslu § 2053 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. uznává co do důvodu a výše
svůj dluh ve výši 200.000,00 Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) jak je popsán a vyčíslen
v předchozím článku I.
Dále dlužník uznává svůj dluh na příslušenství pohledávky – úrocích. Úroky ke dni podpisu
tohoto uznání /15. srpna 2017/ činí 15.000,- Kč. Další úroky budou dopočteny podle termínů úhrady /či
dílčích úhrad/ jistiny dluhu.

III. Úhrada dluhu
Dlužník se zavazuje, že svůj dluh v uznané výši 215.000,- Kč (200.000,- Kč plus 15.000,- Kč)
kompletně uhradí nejpozději do 31. října 2017. Předpokládá se průběžné postupné splacení dluhu tak,
aby k datu 31. října 2017 byl dluh zaplacen.
Po zaplacení částky 215.000,- Kč budou dopočteny zbývající úroky, které dlužník zaplatí do
30.listopadu 2017.
Dluh bude uhrazen na účet věřitele vedený u Komerční banky, a.s, číslo účtu 123456789/0100.
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IV. Závěrečné ustanovení
Dlužník prohlašuje, že uznání dluhu je projevem jeho vůle, že ho neuzavírá v tísni, či za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojuje svůj podpis.

V Praze dne 15. srpna 2017

Petr Novák

Adam Kopecký

věřitel

dlužník
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